
HVA: 
Oslo Planleggingspunkt

Dessverre er mange av Oslos beste utsiktspunkt helt eller delvis lukket for publikum. Hele 
Barcode, Postgirobygget, Oslo Plaza, Ekebergrestauranten er gode eksempler på dette. Enten er 
de forbeholdt private bedrifter, og fullstendig lukket for allmenheten, eller så er de forbeholdt 
betalende kunder i form av barer og restauranter. For mange av byens innbyggere betyr dette at 
de sjelden eller aldri får sett disse stedene - og det samme gjelder turistene som ender opp her.

Derfor burde det nye utsiktspunktet brukes til å la alle få se den fantastiske byen Oslo fra tilnærmet 
fugleperspektiv. Ikke bare som et utsiktspunkt, men som et planleggingspunkt - ovenfra er det langt 
lettere å se byen sammenhenger - både skjulte skatter, hvor ting er i forhold til hverandre, og ikke 
minst bare hvor fin byen faktisk er. Når bygget da i tillegg ligger midt i sentrum, og knyttet til Norges 
største kollektivknutepunkt burde det være naturlig å ha et sted som kan tjene som utgangspunkt 
for alle utflukter i Oslo.

HVEM: 
VisitOslo.
VisitOslo skal ikke bare tjene turister, men alle som er i Oslo. De har en viktig jobb å gjøre for å 
fremme Oslo som en turistdestinasjon, og som en spennende by for de som bor der. Som 
Osloboer selv ble jeg faktisk overrasket det øyeblikket jeg innså at VisitOslo like mye er til hjelp for 
meg som bor her når det kommer til å holde oversikt over hva som skjer og hva som er verdt å 
gjøre. Ved å gi de plassen vil de kunne enda tydeligere jobbe med å styrke Oslo som en viktig 
destinasjon og et flott sted å bo. Her kan da VisitOslo også ha ansatte på plass for å hjelpe med 
planleggingen om man ønsker det, og peke ut av vinduene når man skal hjelpe, fremfor å sette en 
kulepennring på kartet. Kulepennen har man opplevd på alle generiske hotell og turistsenter i hele 
verden, det sjarmerer ingen. Om noen peker ut av vinduet og sier «dra dit, der er det et 
kjempehyggelig område, og helt øverst i gaten der er det en fantastisk hyggelig kafé» ville det 
garantert sjarmere de fleste besøkende. 

HVORFOR:
Jeg føler at jeg til en viss grad har svart på dette allerede, men om man ser på posisjonen flere 
andre gratis besøkssentre i Norge som er flotte og forseggjorte har fått så ser man også hvilken 
utrolig verdi dette har. Viewpoint SNØHETTA er et godt eksempel, Utsikten på Gaularfjellet er et 
annet, Stegastein, Rampestreken, Vøringsfossen, Bergsbotn, Dyrdalsbakken, Flydalsjuvet. Det 
finnes mange eksempler over hele landet over godt brukte utsiktspunkt. Bergen har Fløybanen, 
Oslo har alle kollene som omkranser byen. Problemet med disse er at man må reise ut av byen for 
å nå de, og det eneste man ser derfra er oversikten - ved å åpne et utsiktspunkt som også 
fungerer som et planleggingspunkt i sentrum vil du faktisk kunne se hva som finnes rundt i 
sentrum, og planlegge. 


